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SUSTENTAÇÕES ORAIS

No tocante ao processo nº 008.548/2006-7, de relatoria do
Ministro Aroldo Cedraz, o Presidente, Ministro Guilherme Palmeira,
informou à Segunda Câmara que a Dra. Geisa Cadilhe de Oliveira,
requereu e teve deferido pedido para promover sustentação oral em
nome do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA. E, que devidamente notificada, por meio da publicação da
Pauta no Diário Oficial da União, não compareceu para promover a
referida sustentação oral.

Quanto ao processo nº 010.336/2004-6, de relatoria do Mi-
nistro Raimundo Carreiro, o Presidente, Ministro Guilherme Palmei-
ra, informou à Segunda Câmara que o Dr. Fernando Lima Lopes,
requereu e teve deferido pedido para promover sustentação oral em
seu próprio nome. E, que devidamente notificado, por meio da pu-
blicação da Pauta no Diário Oficial da União, não compareceu para
promover a referida sustentação oral.

PEDIDO DE VISTA

Diante de pedido de vista formulado pela Subprocuradora-
Geral Maria Alzira Ferreira (art. 112 do Regimento Interno), foi
suspensa a discussão e votação do processo nº 001.954/2004-8, após
haver o Relator, Ministro Raimundo Carreiro, proferido seu Voto e
respectiva Minuta de Acórdão.

PROCESSOS EXCLUÍDOS DA PAUTA
(a serem apreciados de forma unitária)

A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos
da Pauta nº 32/2007 citada, nos termos do artigo 142 do Regimento
Interno, os seguintes processos:

a) nº 011.790/2006-3 (Ministro Guilherme Palmeira); e
b) nº 009.112/1996-0 (Ministro Raimundo Carreiro).

NÚMEROS DE ACÓRDÃOS NÃO UTILIZADOS

Não foram utilizados na numeração dos Acórdãos os n°s
2437 e 2440, referentes à exclusão de pauta e ao pedido de vista,
durante a Sessão, dos processos nºs 009.112/1996-0 e 001.954/2004-
8, respectivamente.

Foram proferidas, sob a Presidência do Ministro Benjamin
Zymler, as Deliberações quanto aos processos relatados pelo Ministro
Guilherme Palmeira.

E N C E R R A M E N TO

A Presidência deu por encerrados os trabalhos da Segunda
Câmara, às dezesseis horas e trinta e seis minutos e eu, Elenir Teo-
doro Gonçalves dos Santos, Subsecretária da Segunda Câmara, lavrei
e subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pela
Presidência.

ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS SANTOS
Subsecretária da Câmara

Aprovada em 12 de setembro de 2007.

GUILHERME PALMEIRA
Presidente da Câmara

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
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RESOLUÇÃO Nº 568, DE 4 DE SETEMBRO DE 2007

Dispõe sobre o ingresso e enquadramento
dos servidores do Conselho e da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus, nos
termos da Lei nº 11.416, de 15 de dezem-
bro de 2006, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDE-
RAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no
Processo nº 2007160506, nas sessões de 18 de maio e 31 de agosto de
2007,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.416, de 15 de
dezembro de 2006; e

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critérios
e procedimentos uniformes para a aplicação da Portaria Conjunta nº
3, de 31 de maio de 2007, do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de
primeiro e segundo graus, resolve:

Art. 1º O ingresso e enquadramento dos servidores do Con-
selho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, em de-
corrência da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, observarão
os critérios e procedimentos estabelecidos nesta Resolução.

Art. 2º Para fins desta Resolução, consideram-se:
I - carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União -

Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário, cons-
tituídas por cargos de provimento efetivo de mesma denominação;

II - cargos - conjuntos de atribuições e responsabilidades,
estruturados em classes e padrões, nas diversas áreas de atividade;

III - classes - segmentos denominados A, B e C, expressos
por padrões hierarquizados;

IV - padrões - valores que compõem a escala de vencimento
de cada cargo, em número de 15;

V - áreas de atividade - conjuntos de serviços afins ou
complementares, que podem ser divididos em especialidades, cons-
tituídas por áreas Judiciária, Administrativa e Apoio Especializado;

VI - área judiciária - compreende os serviços realizados
privativamente por bacharéis em Direito e abrange processamento de
feitos, execução de mandados, análise e pesquisa de legislação, dou-
trina e jurisprudência nos vários ramos do Direito e elaboração de
pareceres jurídicos;

VII - área de apoio especializado - compreende os serviços
cuja execução exige dos titulares o registro no órgão fiscalizador do
exercício da profissão ou o domínio de habilidades específicas, a
critério da administração;

VIII - área administrativa - compreende os serviços rela-
cionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e
contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segu-
rança e transporte e outras atividades complementares de apoio ad-
ministrativo;

IX - especialidades - desdobramentos das áreas de atividade,
quando necessária formação especializada por exigência legal ou ha-
bilidades específicas.

Art. 3º As atribuições dos cargos efetivos serão descritas em
regulamento, observado o seguinte:

I - o Analista Judiciário desenvolve atividades de plane-
jamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramen-
to, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações
e executa tarefas de elevado grau de complexidade;

II - o Técnico Judiciário executa tarefas de suporte técnico e
administrativo;

III - o Auxiliar Judiciário executa atividades básicas de apoio
operacional.

Art. 4º São requisitos de escolaridade para ingresso:
I - no cargo de Analista Judiciário, curso de ensino superior,

correlacionado com a especialidade, se for o caso;
II - no cargo de Técnico Judiciário, curso de ensino médio

ou curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se
for o caso;

III - no cargo de Auxiliar Judiciário, curso de ensino fun-
damental.

Parágrafo único. Além dos requisitos previstos neste artigo,
poderão ser exigidos formação especializada, experiência e registro
profissional, a serem definidos em regulamento e especificados em
edital de concurso.

Art. 5º Poderão ser alteradas as áreas de atividade e/ou es-
pecialidades de cargos vagos, quando:

I - inexistir concurso público em andamento, assim con-
siderado aquele cujo edital de abertura tenha sido publicado, e a
homologação do resultado ainda não tenha sido publicada na im-
prensa oficial da União; ou

II - existir concurso público com prazo de validade em vigor,
porém tenham sido preenchidas todas as vagas previstas no edital de
abertura.

§ 1º A Administração poderá criar novas especialidades para
atender às necessidades do serviço.

§ 2º Criada uma especialidade por um dos Tribunais Re-
gionais Federais, este deverá encaminhar as atribuições estabelecidas
para aquela nova especialidade ao Conselho da Justiça Federal, para
fins de apreciação pelo sistema de recursos humanos.

Art. 6º Fica mantido o enquadramento dos servidores do
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus realizado
por força da Lei nº 9.421, de 24 de dezembro de 1996, e nos termos
da Resolução nº 207, de 5 de fevereiro de 1999, salvo:

I - os cargos de Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário,
enquadrados na área de atividade serviços gerais, deverão ser re-
enquadrados na área de atividade administrativa, sem prejuízo da
especialidade, e observados o concurso público de ingresso e o en-
quadramento decorrente da Lei nº 9.421/1996;

II - os cargos de Técnico Judiciário enquadrados na área
judiciária deverão ser reenquadrados na área administrativa;

§ 1º Não se aplica ao Conselho e à Justiça Federal de
primeiro e segundo graus o disposto nos incisos III e IV e no § 1º do
art. 3º do anexo I da Portaria Conjunta nº 3, de 31 de maio de 2007,
da Presidência do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Su-
periores.

§ 2º O reenquadramento de que trata este artigo deverá ser
efetivado no prazo referido no art. 4º do anexo I da Portaria Conjunta
nº 3, de 31 de maio de 2007, do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores.

§ 3º O reenquadramento, podendo conter relação nominal
dos servidores, e a alteração de área dos cargos vagos de que trata
este artigo, deverão ser efetivados mediante ato de cada órgão.

Art. 7º O enquadramento não inviabilizará a mudança de
lotação do servidor, que poderá, a qualquer tempo, ser lotado em
outra unidade organizacional, desde que para o exercício de atividade
compatível com a respectiva área de atividade.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos a partir de 1º de junho de 2006.

Min. BARROS MONTEIRO

RESOLUÇÃO Nº 569, DE 4 DE SETEMBRO DE 2007

Dispõe sobre os critérios para o exercício
de Funções Comissionadas e Cargos em
Comissão no âmbito do Conselho e da Jus-
tiça Federal de primeiro e segundo graus,
nos termos da Lei nº 11.416, de 15 de de-
zembro de 2006, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDE-
RAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o decidido no
Processo nº 2007160506, em sessões de 18 de maio e 31 de agosto de
2007,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.416, de 15 de
dezembro de 2006; e

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critérios
e procedimentos uniformes para a aplicação da Portaria Conjunta nº
3, de 31 de maio de 2007, do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de
primeiro e segundo graus, resolve:

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Resolução disciplina os critérios e os requisitos

para a ocupação de funções comissionadas e cargos em comissão a
que alude o art. 5º da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006.

Art. 2º Para o exercício de atribuições de direção, chefia,
assessoramento e assistência, integram os quadros de pessoal do Con-
selho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, as Funções
Comissionadas (FC), escalonadas de FC-1 a FC-6, e os Cargos em
Comissão (CJ), escalonados de CJ-1 a CJ-4.

SEÇÃO II
DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS
Art. 3º As Funções Comissionadas de níveis FC-1 a FC-3

destinam-se ao exercício de atividades de assistência; as Funções
Comissionadas de níveis FC-4 e FC-5 compreendem atividades de
assessoramento básico ou de chefia, conforme a estrutura do quadro
de pessoal ao qual pertençam; as Funções Comissionadas de nível
FC-6 são destinadas ao exercício de atividades de chefia ou di-
reção.

§ 1º As Funções Comissionadas de que trata este artigo serão
exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargos de
provimento efetivo ou titulares de emprego público.

§ 2º Cada órgão destinará, no mínimo, oitenta por cento do
total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores
integrantes das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário
da União, podendo designar-se, para os vinte por cento restantes,
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não in-
tegrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos.

Art. 4º As Funções Comissionadas de natureza gerencial
serão exercidas, preferencialmente, por servidores com formação su-
perior e experiência compatível com a área de atuação, na forma a ser
estabelecida em cada órgão.

§ 1º Consideram-se Funções Comissionadas de natureza ge-
rencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de
decisão, especificados em regulamento de cada órgão.

§ 2º Poderá ser excepcionado para efeito de substituição o
critério de escolaridade, na hipótese de inexistir na unidade servidor
que preencha tal requisito.

SEÇÃO III
DOS CARGOS EM COMISSÃO
Art. 5º Os Cargos em Comissão compreendem atividades de

assessoramento técnico superior, de direção ou de chefia, conforme a
estrutura do quadro de pessoal de cada órgão.

§ 1º Compete aos titulares dos cargos de direção e chefia
planejar, estabelecer diretrizes, coordenar, acompanhar, orientar, ava-
liar estratégias e ações, e executar as políticas estabelecidas pelo
ó rg ã o .

§ 2º Compete aos titulares dos cargos de assessoramento
realizar pesquisas e estudos técnicos, bem como elaborar pareceres,
relatórios e documentos que subsidiem as decisões, o planejamento e
a formulação de estratégias.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
D I R E TO R I A - G E R A L

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
<!ID547890-0>

PORTARIA Nº 75, DE 11 DE JUNHO DE 2007

O DIRETOR ADMINISTRATIVO DA CÂMARA DOS DE-
PUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do
artigo 1o da Portaria no 18/2005, da Diretoria Geral, e

Considerando que a empresa Etibras Ind. Etiquetas e Su-
primentos Ltda., localizada a CNF 03, lote 08, lojas 3 e 4, Ta-
guatinga-DF, inscrita no CNPJ sob o no 01.442.632/0001-78, não
forneceu o material objeto da Nota de Empenho 2006ne000934 (Pro-
cesso 100.915/06), resolve:

Aplicar à referida empresa as seguintes penalidades:
a) multa de R$ 1.433,95 (mil quatrocentos e trinta e três

reais e noventa e cinco centavos), correspondente a 10% do valor
total contratado, conforme previsto no subitem 7.4 do Convite nº
18/2006;

b) suspensão do direito de licitar e contratar com esta Casa,
pelo período de 02 (dois) anos, de acordo com o inciso III do artigo
135 do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos
Deputados (Ato da Mesa nº 080/2001).

FÁBIO CHAVES HOLANDA

Poder Legislativo
.

Poder Judiciário
.
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